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จุดประสงค์การเรียนรู้

•  บอกวัตถปุระสงคแ์ละการด�าเนนิงานของ

อาเซียนได้

•  อธิบายความหมายของธง สัญลักษณ์ 

ค�าขวัญ และเพลงอาเซียนได้

อาเซียน มีจุดมุงหมายเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีและความรวมมือกัน
ในดานตางๆ ที่กอใหเกิดประโยชน ความ
เจริญรุงเรือง สันติภาพ และความมั่นคง
ในภมูภิาค ประเทศไทยเปนหนึง่ในสมาชกิ
อาเซียนและเปนสมาชิกกอตั้ง ในฐานะ
ที่เราเปนคนไทยและเปนสวนหนึ่งของ
อาเซียน เราจึงควรเรียนรูและทําความ
เขาใจเรื่องราวของอาเซียนไวเปนความรู
พื้นฐาน
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อินเดีย

เมียนมา

อ่าวเบงกอล

อ่าวไทย

ลาว

เวียดนาม

จนี

บังกลาเทศ

กัมพูชา

ฟลิปปนส์

มหาสมุทรแปซิฟก

มหาสมุทรอินเดีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

บรูไน

ทะเลจีนใต

ไทย

1. วัตถุประสงค์ของอาเซียน

ÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í ÊÁÒ¤Á¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡
·ÕèÍÂÙ‹ ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ à¾×èÍÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¾Ñ²¹Ò
»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×Í§

อาเซียนเปนสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพ่ือสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ การเกษตร 

อุตสาหกรรม และการคมนาคม

 2. เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 3. เพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรือง สร้างสันติภาพ และความมั่นคง

ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค 

 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กร

ระหว่างประเทศ
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2. ประเทศสมาชิกอาเซียน

ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งแรกเริ่มมีสมาชิก

ก่อตั้งเพียง 5 ประเทศ โดยประเทศสมาชิกก่อต้ังได้ลงนามในข้อตกลง

ร่วมกัน เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

ที่ประเทศไทย จากนั้นอาเซียนก็มีสมาชิกเพิ่มเข้ามาอีก 5 ประเทศ

ประเทศสมาชิกก่อตั้ง
ประเทศสมาชิกเพิ่มเติม

เรียงตามล�าดับการเข้าเปนสมาชิก

ประเทศไทย
 เมืองหลวง คือ
 กรุงเทพมหานคร

ประเทศบรูไน
 เมืองหลวง คือ
 บันดาร์เสรีเบกาวัน

ประเทศอินโดนีเซีย
 เมืองหลวง คือ
 จาการ์ตา

ประเทศเวียดนาม
 เมืองหลวง คือ
 ฮานอย

ประเทศมาเลเซีย
  เมืองหลวง คือ 

กัวลาลัมเปอร์

ประเทศลาว*
 เมืองหลวง คือ
 เวียงจันทน์

ประเทศฟลิปปนส์
 เมืองหลวง คือ
 มะนิลา

ประเทศเมียนมา*
 เมืองหลวง คือ
 เนปิดอว์

ประเทศสิงคโปร์
 เมืองหลวง คือ
 สิงคโปร์

ประเทศกัมพูชา
 เมืองหลวง คือ
 พนมเปญ

* ลาวและเมียนมา เขาเปนสมาชิกพรอมกัน

 เมืองหลวง คือ
 พนมเปญ

 เมืองหลวง คือ
 บันดาร์เสรีเบกาวัน

 เมืองหลวง คือ
 เนปิดอว์

 เมืองหลวง คือ
 มะนิลา

  เมืองหลวง คือ  เมืองหลวง คือ
 เวียงจันทน์

 เมืองหลวง คือ
 สิงคโปร์

 เมืองหลวง คือ
 จาการ์ตา

 เมืองหลวง คือ
 ฮานอย

 เมืองหลวง คือ
 กรุงเทพมหานคร
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เสาหลักด้าน
เศรษฐกิจ

เสาหลักด้านการเมือง
และความมั่นคง

เสาหลักด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างความ 

เท่าเทียมกันและ

เสริมสร้างเศรษฐกิจ 

ที่เจริญเติบโต 

อย่างมั่นคง

เพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติสุข และ

แก้ไขปัญหาภายใน

ภูมิภาคด้วยสันติวิธี

เพื่อการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมที่เอื้ออาทร 

มีความเป็นอยู ่ที่ดี 

มีความเข้าใจอันดี

ระหว่างกัน

3. กฎบัตรอาเซียน

 เนื่องจากอาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ดังนั้น 

เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประเทศสมาชิกเหล่าน้ี

จึงช่วยกันก�าหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เรียกว่า กฎบัตรอาเซียน

ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม

 เนื้อหาภายในกฎบัตรอาเซียนประกอบด้วย ข้อตกลงด้านกฎหมาย

และโครงสร้างขององค์กร เป็นข้อตกลงเพ่ือท�าให้อาเซียนท�างานได้ตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด

 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่ง

เปรียบเหมือนกับการอยู่รวมกันในบ้านหลังใหญ่ ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี ้

อาเซยีนก�าหนดโครงสร้างเพือ่ให้ประชาคมอาเซยีนเข้มแขง็ ประกอบด้วย 

3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง เสาหลักด้าน

เศรษฐกิจ เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม

ประชาคมอาเซียน
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 ผูท้ีมี่ต�าแหน่งสูงสุดในส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน 

คือ เลขาธิการอาเซียน มีหน้าที่ดูแลและควบคุม

การบริหารงานด้านต่างๆ ของอาเซียน

นายดาโตะ  ปาดูกา  ลิม  จอก  ฮอย
(Dato  Paduka  Lim  Tock  Hoi)
(ดํารงตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2565)

4. การด�าเนินงานของอาเซียน

อาเซียนมีโครงสร้างการท�างาน แบ่งเป็น 2 หน่วยงานส�าคัญ ดังนี้

1. ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน ตัง้อยูท่ีก่รงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี 

มหีน้าที ่ดงัน้ี

  1) เป็นศูนย์กลาง ในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

กับคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งรัฐบาลของประเทศสมาชิก

  2) ประสานงานและด�าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ตามแผนงานของที่ประชุมอาเซียน

2. ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานย่อยในประเทศ

สมาชิกอาเซียน ตั้งอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก 

มีหน้าที่ ดังนี้

  1) ดูแลงานอาเซียนของประเทศนั้นๆ 

  2) ประสานการด�าเนินงานอาเซียนระหว่างประเทศสมาชิก และ

ส�านักเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรม

ในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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asean

5. สัญลักษณ์และธงอาเซียน

 สัญลักษณ์อาเซียน
หมายถึง รวงข้าวสีเหลือง 10 รวง มัดรวม

กัน แทนความหมายว่า ประเทศสมาชิก

รวมกนัเพือ่มติรภาพและความเป็นน�า้หนึง่

ใจเดียวกัน

พื้นท่ีวงกลมสีแดง สีขาว และสีน�้าเงิน 

แสดงถึงความเป็นเอกภาพ

ตวัอกัษร “asean” สนี�า้เงนิ แสดงถงึความ

มุ่งมั่นที่จะท�างานร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพ ความมั่นคง สันติภาพ 

และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

 ธงอาเซียน เป็นธงที่มีสัญลักษณ์ของอาเซียนบนพื้นสีน�้าเงิน เป็น

เครือ่งหมายแสดงถงึความเป็นเอกภาพ ความม่ันคง สนัตภิาพและพลวตั* 

ของอาเซียน

สีน�้าเงิน หมายถึง  สันติภาพและความ

มั่นคง

สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ 

และความก้าวหน้า

สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีเหลือง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

 สีที่ปรากฏในสัญลักษณ์และธงอาเซียนมาจาก 

สีส�าคัญที่ปรากฏในธงชาติของประเทศสมาชิก

* พลวัต (อ่านว่า พน - ละ - วัด) คือ การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง6



6. ค�าขวัญของอาเซียน

 ค�าขวัญของอาเซียนภาษาอังกฤษ คือ

 One Vision, One Identity, One Community

 ค�าขวัญของอาเซียนภาษาไทย คือ

 หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
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7. เพลงประจ�าอาเซียน

 เพลงประจ�าอาเซียน คือ เพลง The ASEAN Way ซึ่งต้องการสื่อ

ความหมายว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

“The ASEAN Way”

Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Look’in out to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream we care to share.

Together for ASEAN

We dare to dream,

We care to share for it’s the way of ASEAN.

ค�าแปล

ชูธงของเราขึ้นสูงสุดฟ้า โอบเอาความภาคภูมิไว้ในหัวใจ 

อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่่ง มองหมายมุ่งไปยังโลกกว้าง

เพื่อสันติภาพ คือเป้าหมายแรกสุด และความเจริญมั่งคั่ง

คือเป้าหมายในที่สุดของเรา เรากล้าที่จะฝัน 

เราใส่ใจทีจ่ะแบ่งปันกนั ร่วมกนัเพ่ืออาเซยีน เรากล้าทีจ่ะฝัน

เราใส่ใจที่จะแบ่งปันกัน เพื่อเป็นวิถีแห่งอาเซียน

ความหมายว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวความหมายว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
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